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02.3 Vägledning lagstiftning och regler 

 
Som miljöombud bör man känna till vilka lagar och regler som berör verksamheten. För att 
underlätta arbetet med att uppfylla aktuella lagkrav kan ni göra en förteckning som visar vilka lagar 
som gäller för er. Det finns en sammanställning av lagrum som kan vara aktuell för föreningar. 
Lagsammanställningen kan göras på många olika sätt. Många väljer att ha med paragraferna för de 
olika kraven och på så sätt kan ändringar lättare föras in. 

Utse ansvarig för lagbevakning samt utse någon som är ansvarig för lagstiftningslistan, kan vara en 
och samma person, (t. ex klubbens Miljöombud eller någon ledamot i styrelsen eller varför inte en 
liten Miljökommitté). 

Föreningens Miljöombud ska ansvara för de frågor som rör miljöbalken, föreskrifter och 
förordningar. Ansvarsfördelningen ska vara skriftlig och bör göras i samförstånd med styrelsen i 
föreningen där miljöombudet bör ingå.  

Om miljölagstiftningen 

All miljölagstiftning är sedan 1999 samlad i miljöbalken med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra 
levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. 

Till varje avdelning i miljöbalken finns ett antal kapitel och cirka 500 paragrafer. Under varje 
kapitel finns ett antal förordningar och föreskrifter kopplade. Av lagsammanställning framgår 
vilka förordningar/föreskrifter som är kopplade till balkparagrafer. 

Lagstiftningen finner ni under följande länkar; 

www.notisum.se  Rättsnätets hemsida. 

www.naturvardverket.se  Naturvårdsverkets hemsida. 

 www.kemi.se  Kemikalieinspektionens hemsida. 

www.jordnara.nu  Drivs av enskild firma.  

www.srv.se   Räddningsverkets hemsida. 

www.sos.se   Socialstyrelsens hemsida. 

www.av.se   Arbetsmiljöverkets hemsida. 

www.torf.se   Tillsyns och föreskriftsrådet, visar laguppdateringar. 

Man kan söka på internet, få uppdateringar via CD eller genom olika prenumertioner. Det 
går också att köpa som konsulttjänst eller vända sig till branschorganisationerna för att höra 
vad som är på gång när det gäller nya regler och krav.  
 
Tänk på att det även finns lokala regler som ni kan nå på er kommuns hemsida såsom; 
Lokala renhållningsförordningen uppgifter om avfallshantering. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter tider för störande arbeta etc. 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter uppgifter om avlopp etc. 
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